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Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at 
klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig 
om at anføre mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under 
Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 
for Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist 
medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 
til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Byens Udvikling - byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 
København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender 
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af 
kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
Materialet kan indtil den 7. juni 2016 ses her: 
 
 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 
København S 

 
 Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V 

 
 Borgerservice Sundby Biblioteket, Kvarterhuset, 

Jemtelandsgade 3 
 

 Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76 
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 Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 

København K  
 

 Østerbro Bibliotek, Dag Hammerskjölds Allé 19 
 
Lokalplanen, kommuneplantillægget og miljørapporten kan ligeledes 
ses på planens hjemmeside i høringsportalen. Planen/bilagene kan 
findes ved at indtaste følgende adresse i en internetbrowser: 
http://www.blivhoert.kk.dk/node/11065 
 
 
Der er d.d. annonceret på kommunens hjemmeside om denne 
bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
Dan Mogensen 
 
 
 
 


